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Aneks do Regulaminu Świetlicy szkolnej  
Zespołu Szkół Sportowych  

w Człuchowie 
 

Organizacja pracy świetlicy w okresie epidemii. 

 
 

 Świetlica szkolna pełni dyżur w godzinach: 

6.30-16.30 dla klas 1-3   

7.00-16.00 dla klas 4-6 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  Dz.U. 2020 
poz. 1386 z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem Covid 19  

 Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 
Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od 1 września 
2020 r. 

 
 
 

1. Opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły nie wchodzą do budynku szkoły 

z wyjątkiem rodzica/opiekuna prawnego ucznia klasy pierwszej, który może 

doprowadzić dziecko tylko do wyznaczonego boksu (szatni) z zachowaniem 

obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

2. Dziecko przyprowadzone w godzinach od 6.30-7.30 udaje się do strefy 

rekreacyjnej znajdującej się w holu szkoły. 

3. Dziecko przyprowadzone po godzinie 7.30 udaje się do wyznaczonej sali i 

pozostaje pod opieką nauczyciela. 
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4. Zajęcia świetlicowe będą odbywać się w salach świetlicowych i innych 

pomieszczeniach, na boisku szkolnym lub placu zabaw, gdy pozwalają na to 

warunki pogodowe. 

5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba 

uczniów nie przekracza 25 osób. 

6. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

7. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

8.  Świetlica zapewnia środki do dezynfekcji rąk, które będą dostępne dla 

wychowanków pod nadzorem nauczyciela.  

9. W pomieszczeniach przeznaczonych do zajęć świetlicowych znajdują się 

instrukcje z zasadami zachowania higieny. 

10. Sale przeznaczone na zajęcia świetlicowe, będą regularnie wietrzone, myte i 

dezynfekowane. 

11. Nauczyciele będą prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przydzielonych 

im grupach   i salach.  

12.  Dbając o bezpieczeństwo i higienę wychowawców oraz dzieci przebywających w 

świetlicy zajęcia będą odbywały się z zachowaniem dystansu społecznego 

(zgodnie z wytycznymi GIS, MEN, MZ). 

13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub zdezynfekować zostały usunięte. 

14.  Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.), klocki drewniane, plastikowe 

wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane. Układanki, 

puzzle, książki wykorzystywane podczas zabawy będą odkładane do 

wyznaczonych pojemników i poddane dwudniowej kwarantannie. 

15. Sale przeznaczone na organizację zajęć świetlicowych będą wietrzone 

przynajmniej raz na godzinę. 

16. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśni dzieciom: 

a) jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały 

wprowadzone,  

b) poinstruuje, wskaże techniki właściwego mycia rąk, 
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c) zwróci uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym 

powietrzu, żeby nie dotykały oczu, nosa i ust. 

17. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych będą mobilizowani do przestrzegania 

zasad współżycia w grupie respektują polecenia nauczyciela związane z 

zaleceniami MEN, MZ i GIS oraz procedurami wewnątrzszkolnymi. 

18. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej zobowiązani są do przyniesienia 

własnych przyborów szkolnych (kredki, nożyczki, klej, pędzelek- spakowane do 

jednego woreczka strunowego podpisanego - imię nazwisko oraz klasa). 

Przygotowana wyprawka pozostaje w świetlicy, w przeznaczonym dla każdej 

klasy pojemniku. 

19. Wychowawca dopilnuje, by dziecko opuściło świetlice o godzinie wskazanej w 

Karcie zgłoszenia dziecka.  Odbiór dziecka ze świetlicy będzie przebiegał w 

następujący sposób: Rodzic, który nie wyraża zgody na samodzielny powrót 

dziecka do domu powinien oczekiwać przed wejściem główny szkoły. Odbierający 

dziecko ze szkoły zobowiązany jest do przestrzegania godzin odbioru 

zadeklarowanych w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

20. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zgłosi ten 

fakt Dyrektorowi szkoły Dyrektora szkoły i będzie postępował zgodnie z ogólnie 

przyjętymi procedurami.  

21. Osoby przyprowadzające/odbierające uczniów muszą być zdrowe i podczas 

przyprowadzania/odbioru dziecka powinny zachować wszelkie środki 

ostrożności (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

22. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się poprzez 

dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica w karcie 

zapisu dziecka do świetlicy. 

 


